พลังน้ำ� พลังชีวิต

ปัจจุบนั นี้ ใครๆ ก็หนั มาใส่ใจดูแล
สุขภาพกันมากขึน้ เพือ่ จะได้ใช้ชวี ติ อย่าง
มีความสุข แข็งแรงสดใส มีพลังกายพลัง
ใจที่จะทำ�งานและทำ�กิจกรรมแต่ละวัน
ได้เต็มที่ วันนี้ เรามีเคล็ดลับดีๆ จาก
พญ.ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์ ศัลยแพทย์
ผูท้ มี่ คี วามสนใจเกีย่ วกับแพทย์ทางเลือก
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พร้อม
ทัง้ มีผลงานแปลหนังสือแนวสุขภาพหลาย
เล่ม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร เรื่องการ
ออกกำ�ลังกาย เรื่องแม่และเด็ก แต่ที่
สนใจเป็นพิเศษคือ การดูแลสุขภาพกับ
การเพิ่มพลังชีวิต
พญ.ภัทรวรรณ ธาดาดลทิพย์
คุณหมอภัทรวรรณ ได้ขยายความให้
ศัลยแพทย์
ทราบว่า “การเพิม่ พลังชีวติ ต้องมองแบบ
องค์รวมค่ะ พูดง่ายๆ คือเป็นทั้งเรื่องของกาย ของใจ ของสิ่งแวดล้อม อย่างเรื่องกาย
ก็เป็นการดูแลร่างกายอย่างไรให้ถูกต้อง ใช้ร่างกายอย่างไร การกินอาหาร การออก
กำ�ลังกาย การพักผ่อน เรื่องใจก็คือ สุขภาพใจ เราพึงพอใจในชีวิต มีความสุข
หรือยัง ถ้ายิ่งไปกว่านั้น ก็เป็นเรื่องการทำ�สมาธิ เจริญสติ พัฒนาปัญญา แล้วก็เรื่อง
สิง่ แวดล้อม เราอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมแบบไหน เรามีเพือ่ น เราช่วยทำ�สังคมให้ดขี นึ้ หรือยัง
ทั้งหมดนี้เมื่อทำ�ให้ดี จะส่งเสริมพลังชีวิตได้ค่ะ”
คุณหมอภัทรวรรณ ยังให้ความสำ�คัญกับเรื่องของ น้ำ� เป็นพิเศษ “การดื่มน้ำ�
สะอาดให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเป็นเรื่องจำ�เป็น คนที่ดื่มน้ำ�น้อย จะ
สังเกตได้ว่าผิวพรรณไม่ชุ่มชื่น อาจมีกลิ่นปาก มีปัญหาเรื่องขับถ่าย ท้องผูกง่าย การ
ดื่มน้ำ�ให้เพียงพอจะช่วยให้ชีวิตดำ�เนินไปได้สมบูรณ์มากขึ้น”
นอกจากนั้นแล้ว คุณหมอยังได้เน้นย้ำ�เรื่องของการดื่มน้ำ�ว่า “การดื่มน้ำ�ให้
เพียงพอกับความต้องการ และเลือกดื่มน้ำ�ที่มีคุณภาพ ก็อาจมีส่วนช่วยในเรื่องของ
การบำ�บัดโรคภัยต่างๆ ได้”
เป็นเวลานานมาแล้วที่มีความเชื่อว่า มีน้ำ�จากหลายแหล่งธรรมชาติในโลก
ที่มีความพิเศษ เช่น แหล่งน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองลูดส์ ในฝรั่งเศส และซัมซัม ใน
เมกกะ ซึ่งถูกนำ�มาใช้บำ�บัดโรคบางอย่าง หรือทำ�ให้สุขภาพดีขึ้น เมื่อประมาณ
สามสิบปีก่อน เกิดเหตุการณ์เตาปฏิกรณ์ปรมาณูเชอร์โนบิลระเบิด ส่งผลให้คน
ที่ได้รับกัมมันตรังสีเจ็บป่วยและเป็นมะเร็ง แต่ผู้ได้รับกัมมันตรังสีที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านใกล้เทือกเขาคอเคซัสที่ใช้น้ำ�พุภูเขา กลับมีอัตราการเจ็บป่วยต่ำ�กว่าอย่างมี
นัยสำ�คัญ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียจึงนำ�น้ำ�นั้นไปศึกษาคุณสมบัติ และได้พบว่า
น้ำ�พุภูเขาคอเคซัส มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำ� และมีลักษณะโมเลกุล
ที่เฉพาะตัว คือไฮโดรเจน 2 ตัว จะทำ�มุมกับออกซิเจนกางกว่าปกติจาก 104 เป็น
109 องศา ทำ�ให้การจัดเรียงโมเลกุลทั้งหมดเป็นระเบียบมากกว่าน้ำ�ธรรมดา
การจัดระเบียบโครงสร้างโมเลกุลของน้�ำ ทีเ่ ป็นระเบียบ
นีเ้ อง จึงส่งผลให้คณ
ุ สมบัตโิ ดยรวมของน้�ำ เปลีย่ นไป ผลทีพ่ บ
เมือ่ นำ�ไปใช้ในแง่สง่ เสริมสุขภาพ “เมือ่ น้�ำ มีคณุ สมบัตขิ องความหนืด
ต่�ำ มาก เซลล์จะสามารถดูดซึมได้งา่ ยขึน้ ใช้ค�ำ ว่า hydrate คือให้
ความชุม่ น้�ำ ไปทัว่ ถึงระดับเซลล์ ได้ดกี ว่าน้�ำ ทัว่ ๆ ไป ร่างกาย
เราสามารถนำ�ไปใช้ได้รวดเร็วกว่า” การที่คนในแถบนั้น
มีอายุยืนยาว และมีสุขภาพดี จึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการดื่มกินน้ำ�พุภูเขา

หลังจากมีการศึกษาน้ำ�จากเทือกเขาคอเคซัส จึงทำ�ให้เกิดการคิดค้นประดิษฐ์
เครื่องที่ทำ�ให้น้ำ�มีโครงสร้างโมเลกุลที่เป็นระเบียบเหมือนกับน้ำ�จากภูเขาแห่งนี้
จนสามารถผลิตเครื่องปรับโมเลกุลน้ำ�ออกจำ�หน่ายในเวลาต่อมา ซึ่งคุณหมอได้ให้
ความสนใจทดลองใช้น้ำ�ปรับโมเลกุลที่ได้จากเครื่องนี้ด้วยตนเอง และกล่าวถึงผล
ที่ได้รับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มมั่นใจว่า “โดยทั่วไปดิฉันป็นคนที่ยังไม่มีปัญหาสุขภาพ
เมื่อใช้ก็สังเกตว่า ดื่มน้ำ�นี้แล้วรู้สึกสดชื่น รู้สึกว่านอนหลับเต็มอิ่ม มีพลังชีวิตที่ดีขึ้น
ขับถ่ายก็ดี ผิวก็นมุ่ ชุม่ ชืน่ ขึน้ ถ้าเป็นผูห้ ญิงจะเห็นชัด ผิวเราจะสดชืน่ ไม่แห้งกร้าน น้�ำ ทีด่ มื่ จะ
ซึมลึกถึงระดับเซลล์ภายใน และสำ�หรับภายนอก ดิฉนั จะพกน้�ำ ใส่ขวดเสปรย์เล็กๆ ไว้เสปรย์หน้า
ให้ผิวพรรณสดชื่น”
จากประสบการณ์ทคี่ ณุ หมอลองใช้ดว้ ยตนเองแล้ว ยังแนะนำ�คนใกล้ชดิ และผูส้ นใจให้ใช้
น้�ำ ปรับโมเลกุลนีเ้ ป็นทางเลือกเท่าทีม่ โี อกาส คนไข้มะเร็งทีไ่ ด้รบั เคมีบ�ำ บัด บางครัง้ พบปัญหา
เม็ดเลือดขาวลดต่�ำ จนอาจไม่สามารถรับเคมีบ�ำ บัดในครัง้ ต่อไปได้ เมือ่ ได้ดมื่ น้�ำ ปรับโมเลกุล ปัญหา
นีจ้ ะก็จะลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชดั คุณหมอได้เล่าถึงการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองจริง
ในอาสาสมัครทีไ่ ม่เคยใช้น�้ำ นีม้ าก่อนว่า “เมือ่ ให้ดมื่ น้�ำ ปรับโมเลกุล 500 ซีซี แล้วเจาะเลือด
เปรียบเทียบ ตัง้ แต่กอ่ นดืม่ และหลังจากดืม่ แล้ว 20 นาที 40 นาที และ 60 นาที ติดตามผล
ที่เกิดขึ้นด้วย Dark Field Microscope เห็นชัดเจนว่า เม็ดเลือดแดง ที่มักจะเกาะ
ซ้อนกันเป็นตั้ง หลังจากดื่มน้ำ�นี้ไปแล้ว เม็ดเลือดจะกระจายตัวออกอย่างชัดเจน
ภาพเปรียบเทียบการวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดแดงที่มีชีวิตก่อนและหลังดื่มนํ้าปรับโมเลกุล

ก่อนดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุล

นัน่ หมายถึง การไหลเวียนโลหิตคล่องขึน้ ทำ�ให้สารอาหารและออกซิเจน ส่งไปถึงเซลล์
ปลายทางได้สะดวก รับของเสียกลับมาถ่ายทิ้งได้ดีขึ้นกว่าเดิม จึงน่าจะมีส่วนส่งเสริม
ให้ผู้ดื่มน้ำ�ปรับโมเลกุลมีสุขภาพโดยรวมดีขึ้น”
คุณหมอให้แง่คิดทิ้งท้ายกับเราอย่างน่าสนใจว่า “การจะเพิ่มพลังชีวิตที่ดี
ให้ตวั เองได้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง ต้องใส่ใจดูแลทุกเรือ่ ง ทัง้ กาย ใจ และสิง่ แวดล้อม
การดื่มน้ำ�สะอาดมีส่วนเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้ ถ้าเรารู้จักเลือกดื่มน้ำ�ที่ดีอย่าง
เพียงพอค่ะ”

คุณสมบัติพิเศษของน้ำ�ปรับโมเลกุลที่แตกต่างจากน้ำ�ธรรมดา
น้�ำ ปรับโมเลกุล ผลิตโดยนวัตกรรมทีอ่ าศัยศาสตร์ของนาโนเทคโนโลยี และควอนตัม้ ฟิสกิ ส์
ในการสร้างเครื่องมือเลียนแบบธรรมชาติ ที่ให้กำ�เนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำ� 7.8 Hz.
(เฮิรทซ์) มีคา่ ใกล้เคียงกับทีพ่ บตามธรรมชาติ ได้รบั สิทธิบตั รจากสหรัฐอเมริกา และน�ำ มากระตนุ้
พลังน้�ำ สะอาดธรรมดา โดยไม่สมั ผัสโดนน้�ำ ทำ�ให้น�้ำ มีคณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษคล้ายน้�ำ พุภเู ขาธรรมชาติ
และนำ�มาบริโภคภายในบ้านเรือนได้
ภายหลังกระบวนการกระตุ้นพลัง จะมีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำ�ขึ้นมาใหม่
ทีเ่ ปน็ ระเบยี บ ความหนืดของน้�ำ ลดลงไป 300-500 เทา 
่ จึงสามารถดูดซึมเขา้ สูผ่ นังเซลล์ได้เรว็ กว่า
น้�ำ ปกติ 3 เท่า ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนได้ดี จึงช่วยนำ�พาออกซิเจน อาหาร แร่ธาตุตา่ งๆ เข้าสูเ่ ซลล์
อย่างมีประสทิ ธิภาพ นอกจากนีย้ งั ช่วยกำ�จัดของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขึน้ อีกด้วย ในระหว่าง
กระบวนการกระตนุ้ พลัง โมเลกุลของน้�ำ จะบนั ทึกสัญญานคลืน่ ความถีต่ �่ำ ทีด่ ตี อ่ สุขภาพเกบ็ ไว้ เมอื่ ร่างกาย
ดืม่ น้�ำ น้�ำ จึงเปน็ สือ่ กลางในการถ่ายทอดพลังงานทีเ่ ปน็ ประโยชน์ดงั กล่าว เขา้ สูร่ ะบบชีวภาพของร่างกาย
จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ ได้

ขอเชิญพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง “น้ำ�ปรับโมเลกุลดีต่อสุขภาพคุณจริงหรือ?”
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